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Ολοκληρωµένα

Επιτυχηµένη ∆οµή Στήριξης Ο.Π.Α.Α.Χ.

Προγράµµατα

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης

Ανάπτυξης
Αγροτικού
Χώρου

Πετυχηµένη αναδεικνύεται η λειτουργία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ-Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας Ο.Τ.Α., ∆οµής
Στήριξης των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης. Η ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε., µε Αντένες τις
Αναπτυξιακές Εταιρείες ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης καθώς και
την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου,
υλοποιούν το έργο των Ο.Π.Α.Α.Χ.- το µεγαλύτερο
πρόγραµµα της ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.- µε φυσικό αντικείµενο
αποτελούµενο από 209 έργα, συνολικού προϋπολογισµού
39.959.097,71 ευρώ.
Η ∆οµή Στήριξης των Ο..ΠΑ.Α.Χ. Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης κατέκτησε την 2η θέση πανελλαδικά, στην
απορρόφηση δηµόσιας δαπάνης, ανάµεσα στις 13 ∆οµές
Στήριξης για το έτος 2005. Παράλληλα είναι η µοναδική στη
χώρα που εγκατέστησε και εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Ποιότητας πιστοποιηµένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO
9001:2000/EN ISO 9001:2000.
Αποστολή της ∆οµής Στήριξης είναι η παροχή υπηρεσιών
πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης στον αγροτικό
πληθυσµό των περιοχών εφαρµογής των Ο.Π.Α.Α.Χ. ως
επενδυτές, η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ως
προς το φυσικό και οικονοµικό τους αντικείµενο και η παροχή
γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης προς το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και την Περιφέρεια ΑΜ-Θ.
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Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η ∆οµή, συνιστά εργαλείο
τόσο του Υπουργείου όσο και της ΠΑΜΘ για την επίτευξη της
περιφερειακής ανάπτυξης καθώς πέτυχε την κινητοποίηση
σηµαντικού ιδιωτικού κεφαλαίου που αποδίδει µε την
υλοποίηση νέων επενδύσεων και τη δηµιουργία θέσεων
εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.
Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι περιοχές
παρέµβασης Ο.Π.Α.Α.Χ. αφορούν το κέντρο και το βορρά του
Ν. Έβρου, το δυτικό και ανατολικό µέρος του ορεινού όγκου
της Ροδόπης, το βόρειο τµήµα του Νοµού ∆ράµας, το βόρειο
τµήµα του Ν. Ξάνθης καθώς και το δυτικό και ανατολικό
µέρος του ορεινού όγκου του Ν. Καβάλας.
Αναλυτικότερα µε χρηµατοδοτήσεις από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΠΑΑ-ΑΥ) και το Π.Ε.Π. ΑΜ-Θ,
υλοποιούνται 81 επενδυτικά σχέδια στο Νοµό Έβρου, 26 στο
Νοµό Ροδόπης, 35 στο Νοµό ∆ράµας, 24 στο Νοµό Ξάνθης και
43 στο Νοµό Καβάλας. Τα έργα αυτά, αφορούν σε τουριστικές
και βιοτεχνικές δραστηριότητες, µεταποίηση, ενίσχυση
τοπικών εκδηλώσεων και προβολή των περιοχών.
Στόχοι των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης
Αγροτικού Χώρου είναι η προστασία των κοινωνικά και
οικονοµικά ασθενέστερων περιοχών, καθώς κι εκείνων που
πλήττονται από τις αναπόφευκτες διαρθρωτικές µεταβολές
και την προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας στις διεθνείς
εξελίξεις, η συνέχιση της προσπάθειας µείωσης των
περιφερειακών ανισοτήτων και η επανένταξη των ορεινών
περιοχών και του νησιωτικού χώρου στο εθνικό παραγωγικό
σύστηµα, προκειµένου ν’ αποφευχθεί η περιθωριοποίησή
τους.

